
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1593 

 

26.10.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 

 

Внесено зміни: 

рішення Національної ради  

від 05.10.2016 № 2143; 
від 19.10.2017 № 1999;  

від 11.10.2018 № 1733; 

від 17.10.2019  № 1623 

 
 

Про створення Робочої групи з підготовки 

змін до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору 

 

Керуючись статтею 21 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

статтями 14, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 
   

вирішила: 

1. Створити Робочу групу з підготовки змін до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору у складі, що додається. 

2. Робочій групі підготувати зміни до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору для розгляду на засіданні Національної ради. 

3. Виконання  цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю Національної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову Національної ради            

Ю. Артеменка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Додаток 

до рішення Національної ради  

26.10.2015 № 1593 

 
 

Склад Робочої групи з підготовки змін до Плану розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору 

 

1. К. Котенко – відповідальний секретар Національної ради, голова Робочої 

групи; 

2. О. Ільяшенко – член Національної ради, заступник голови Робочої групи; 

3. У. Фещук – заступник голови Національної ради; 

4. С. Костинський – член Національної ради; 

5. О. Черниш – член Національної ради; 

6. В. Пащук  – керівник апарату; 

7. Т. Мироненко – начальник управління радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю; 

8. Л. Запорожець – начальник управління ліцензування; 

9. Р. Кіфлюк – начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення;  

10. С. Савельєв – начальник управління представників Національної ради; 

11. Т. Собчук – начальник управління організаційного та документального 

забезпечення; 

12. Т. Кравченко – начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими 

організаціями та діяльності суспільного мовлення; 

13. І. Пархоменко – начальник відділу нормативно-правового забезпечення; 

14. Є. Шишко  – завідувач сектору впровадження новітніх технологій та 

науково-технічного розвитку; 

15. Л. Крохмальна – помічник-консультант члена Національної ради, секретар 

Робочої групи. 

 

 
Начальник управління радіочастотного  

ресурсу та технічного контролю     /підпис/ Т. Мироненко 

 


